Memorial Largo da Saúde
1. Localização
O bairro da Saúde está localizado na poligonal do Centro Antigo de Salvador (CAS), um dos
onze bairros situados no perímetro do Entorno do Centro Histórico (ECH). Limita-se a oeste
pela avenida J. J. Seabra (construída acima do leito do Rio da Vala) e a leste pela Av. Presidente
Castelo Branco, ao longo do Vale de Nazaré. A ocupação do bairro se deu a partir da
construção da Igreja de N. Senhora da Saúde e da Glória, iniciada no ano de 1723, no alto da
cumeada, e de sua influência na ocupação urbana em seus arredores. O bairro possui grande
riqueza e homogeneidade arquitetônicas e urbanísticas, e suas edificações em muito se
assemelham com as construções e formas de ocupação dos lotes da cidade colonial no Centro
Histórico de Salvador. É um bairro majoritariamente residencial, onde se mantém fortes laços
de sociabilidade entre seus moradores. O Largo da Saúde, local da intervenção proposta, é
objeto do Tombamento Federal, embora ainda não possua poligonais com limites claramente
definidos, além de configurar um importante elemento estruturador da rede viária do bairroi.

Fonte: Centro Antigo de Salvador: Plano de Reabilitação Participativo./ Escritório de Referência do Centro Antigo UNESCO. –
Salvador: Secretaria de Cultura, Fundação Pedro Calmon, 2010.

2. Situação atual da área
Muito embora o Largo da Saúde tenha passado por intervenção recente do Governo do
Estado, através da CONDER, foram identificados conflitos não resolvidos durante a referida
obra, cujos serviços estão sendo reivindicados pelos moradores da área e frequentadores das
missas da Igreja Nossa Senhora da Saúde. Ademais, a acessibilidade para as pessoas com
deficiência e o disciplinamento do transito no local são pontos que ainda geram conflitos,
dentre os quais:





A rampa para PCD - Pessoas Com Deficiência colocada no centro do largo e que dá
acesso à igreja está fora da norma;
Inexistência de vaga de estacionamento adequada para PCD;
Na travessia de pedestre para acesso à igreja (entrada e saída) não existe espaço entre
o portão da entrada, o batente e o passeio existente (bastante estreito);
O estacionamento de carros permanece no centro do largo, interferindo na imagem da
Igreja e da percepção do próprio largo, enquanto paisagem urbana;

3. Registro Fotográfico:

Foto 1:Intervenção recente do Gov. Estado, elevando a área central do Largo da Saúde.

Foto 2:Rampa fora da norma

Foto 3: Acesso à igreja, rampa PCD e estado do meio fio

Foto 4 e 5: Conflito na entrada da igreja: Portão X Degrau X Passeio estreito e circulação dos pedestres

Foto6 e 7: Estacionamento de veículos antes e depois da intervenção: eixo da fachada da igreja.

4. Proposta de intervenções viárias e de acessibilidade para maior conforto e segurança
dos pedestres no Largo da Saúde.
As Intervenções:



Demarcação de uma área no piso, localizada em frente à igreja, com o objetivo de
ampliar o espaço em frente às escadas e tornar o acesso mais seguro;



Tal demarcação será feita através de balizadores e por uma faixa, em granito, colocada
no piso de pedra, manutenção do calçamento original no mesmo nível da rua, com
limite definido pela instalação de guia de granito vermelho L=30cm e balizadores de
concreto a cada 1,4m.
Para delimitar a área citada acima e ainda permitir a passagem de veículos em frente à
igreja sem comprometer a circulação dos pedestres, foi necessário diminuir o
comprimento da área elevada do centro do largo;
Foi implantada uma rampa de acordo com a norma e executada com o mesmo
material do calçamento original aplainado ( projeto referencia : rampa de esquina no
Terreiro de Jesus, no Pelourinho);
Inserção de faixa de travessia elevada em concreto no início da Rua Jogo do Carneiro
no limite da via pavimentada em asfalto (CBOQ), com relocação de uma boca de lobo.
Delimitação de duas vagas de estacionamento preferenciais: PCD e idosos. Instalação
de placas de sinalização das vagas. Remoção de canteiro de concreto existente e
instalação de rampa para acesso à calçada;
Faixa de travessia em nível conectando área de estacionamento preferencial e piso de
acesso à igreja, piso nivelado delimitado por guia de concreto cinza L=30 cm;
Retirada das vagas de estacionamento na área elevada do centro largo e transferência
dessas vagas para as laterais;
As novas vagas serão a 45° e localizadas na frente das edificações à semelhança das
implantadas na Ladeira do Boqueirão – Santo Antônio/ Salvador;
Tal alternativa visa liberar a imagem da fachada da Igreja, o conjunto arquitetônico
que configura o Largo da Saúde e disciplinar o estacionamento dos veículos.













5. Imagens da Intervenção proposta
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1. Delimitação de área em frente a Igreja; 2. Faixa Elevada; 3. Marcação no nível do piso da travessia
de pedestre; 4.Marcação do estacionamento de veículos a 45°; 5. Redução do comprimento da
elevação do centro do largo; 6. Rampa para PCD.
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